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Türkiye dünya için önemli bir ülke ve paradigma değiştirme potansiyeli olan bir örnek. 
Cumhuriyet ve ulus devlet kurulduğunda onlarca mazlum halka umut ve model olmuş, 
emperyal Batı’nın Doğu’ya bakışını sarsmıştı. Daha sonra modernleşme ve demokrasiye geçiş 
çabaları ilgiyle izlendi ve Rustow’dan Huntington’a önemli bilimsel çalışmalara temel oldu. 
Bugün de Türkiye’deki siyasal gelişmeler, demokrasiyi ve modernleşmeyi yerleştirme ve 
dindar-Müslüman kimlikle ve Türkiye’nin dünyada yükselen konumuyla bağdaştırma çabası 
olarak algılanıyor. İlgiyle izleniyor.  
 
Bu bağlamda asker-sivil ilişkilerinde önemli bir eşikten geçiyoruz. Son on yıllarda Türk 
demokrasisi üzerine uluslar arası basında ve akademide yayınlanan yazıların en önemli 
eleştirisi ordunun ve bürokrasinin siyaset yani seçilmişler üzerindeki demokrasi-dışı etkisiydi. 
Örneğin Economist dergisinin Türkiye üzerine yazıları incelenirse büyük çoğunluğunun 
“bakalım ordu açılıma-ilerlemeye izin verecek mi?” anlamında eleştirel bir yorumla bittiği 
görülebilir. Ancak ordu siyaset ilişkisi değişti Türkiye’de. 2007’de ordunun cumhurbaşkanlığı 
seçimine müdahalesini AKP hükümetinin kamuoyu önünde kınamasıyla başlayan inişli çıkışlı 
süreç bu ilişkiyi hem hukuken hem de siyasal güç dengeleri açısından değiştirdi. Bu yüzden, 
bu sürecin son halkası olabilecek “belge krizinin” hukuki ve siyasal açıdan tam nasıl 
gelişeceği uzun vadede teferruat (Bkz. Soli Özel, “Cumhuriyet’in Kurumsal Krizi” Habertürk, 
28 Ekim). Bu sürecin, ordu içinde ve dışında şu veya bu şekilde gelişse de sonunda askerin 
1960’lardan beri gelen sivil siyaset üzerindeki himaye döneminin bitebileceğini öngörmek 
mümkün. Seçilmişler de daha özerk olarak ülkeyi istedikleri gibi yönlendirme imkanına 
kavuşabilirler böylece. Yerleşmiş bir demokrasi için de silahlı kuvvetlerin itibar yitirmemesi 
ve asli görevine yoğunlaşması için de doğru olan bu zaten. 
 
Peki bu kritik demokratik eşik noktasında neden gerek iç gerekse dış kamuoyunda umut 
yanında içten içe bir endişe var, yıllardır Türkiye’nin demokratikleşmesi için ordunun 
kışlasına çekilmesini arzulayanlar neden coşkulu değil? Neden, Türkiye yakında gelişmiş ve 
yerleşmiş demokrasiler içinde kendi kimliğiyle hak ettiği konuma gelecektir diyemiyoruz 
güvenle? Geçmişte askeri müdahalelere mazeret oluşturmuş olan koalisyonlar dönemini aşmış 
ve çoğunluk desteğine sahip tek parti hükümetiyle yönetiliyor olmamıza rağmen. 
 



Yanıt Özel’in de saptadığı “Cumhuriyet’in 86., çok partili rejime geçişin 65. yılında rejimin 
temel karakteri üzerinde…sinsi bir kavganın sürmekte oluşu” meselesiyle ilgili. Herkesin 
hissettiği ama açıkça ifade etmediği bu kavga sonucudur ki siyasi aktörler hatta değişik 
toplum kesimleri birbirlerinin geleceğe ve demokrasiye dair “niyetlerine” güven duymuyorlar. 
Asker kendine çeki düzen verip demokratik düzen içindeki konumuna çekilirse sonunda 
siviller baş başa kalacak ama kavga bitecek mi? Sonu ne olacak peki? Özlediğimiz AB 
standartlarında özgürlükçü demokrasiye kavuşacak mıyız? 
 
Belki de hem güven hem de demokratikleşme zorluklarının aşılması güven konusuna biraz 
daha farklı yaklaşmamızı gerektiriyor. Buna göre demokratikleşme açısından temeldeki sorun, 
güven problemine siyasal sistem ve kurumsal güvenceler açısından değil de niyetleri 
sorgulayarak yani kişiselleştirerek bakmaktan kaynaklanıyor. Adeta siyasal aktörlerin 
“karakterleri” sorgulanıyor. AKP’nin laik cumhuriyetle ilgili, CHP’nin din özgürlükleri ve 
demokrasiyle ilgili, hatta bazı yazarlara göre ordunun kendi toplumuyla ilgili niyetleri ve 
“eğilimleri” gibi. Bu yüzden de oyunun kuralları ve kurumsal güvenceleri konuşmak yerine 
birbirini dönüştürmek veya sindirmek için sinsi bir mücadele yürüyor. İnsanlar bunu 
hissettikleri gözlemledikleri için güven duyamıyorlar çoğulcu demokrasinin yerleşeceğine.  
 
Güven sorununu çözmenin yolu şu veya bu gruba değil herkese uygulanan kapsamlı 
reformlardan ve uygulamalardan geçiyor. Örneğin iktidar partisi bir kısım medyanın kendisi 
hakkındaki niyetlerine güvenmiyor. Bu kısmen veya tamamen doğru olabilir veya 
olmayabilir. Ayrıca bu medya grubunun orantısız gücünün ve ticari ilişkilerinin kendisi ve 
demokrasi için tehlike olduğuna inanıyor. Haklı olarak, basın ve ifade özgürlüğünü sadece 
hükümetler değil çarpık basın-siyaset-ekonomi-asker ilişkileri de kısıtlar diyor. Bu inancın 
toplumun bir kısmından, özellikle geçmişte bu gruptan canı yanmış rakip medya gruplarından 
büyük destek gördüğü anlaşılıyor. Peki, kendisine kesilen vergi cezaları sonucu bu grup 
gücünü kaybederse eğer yerleşmiş bir çoğulcu demokrasinin gerektirdiği basına ve ifade 
özgürlüğüne kavuşabileceğimize güven duyabiliyor muyuz?  
 
Bunun gerçekleşmesi için gerekli asgari hukuki ve kurumsal reformlar, medya mülkiyeti, 
ifade özgürlüğü ve gazetecilerin mesleki bağımsızlıkları ve güvenceleri gibi alanlarda,  az çok 
belli. (Bkz. Örn. BIA’nın 2007 ve 2008 medya gözlem raporları veya Şahin Alpay, Medyanın 
Islahı İçin Ne Yapmalı? Zaman, 26 Eylül 2009). Yani sorun bilgisizlik değil. Türkiye’nin 
uluslar arası endekslerde medya özgürlükleri konusunda 2006’dan beri kan kaybettiği basında 
da yer aldı. İktidar partisi gerçek anlamda çoğulcu ve mesleki özerkliğe ve sorumluluğa sahip 
bir medya için gerekli bir kapsamlı reform paketini masaya koysa bu bin iyi niyet beyanından 
daha etkili olmaz mı güven sağlamakta?  
 
Peki muhalefet iktidarı demokratik reformlar konusunda ne kadar sıkıştırıyor? DTP’yi bir 
kenara bırakırsak CHP ve MHP, AKP’nin laiklik, ulusal bütünlük ve demokrasi konusundaki 
niyetlerine güvensizliklerini sıkça dillendiriyorlar. Oysa, Başbakan Erdoğan’ın parti içindeki 
tüm gücüne rağmen her parti gibi AKP’nin içinde de farklı yönelimler ve eğilimler var. Yani 
tek bir niyet yok. Hangi niyetlerin ve politikaların ağır basacağını bu partinin kendi iç siyaseti 
yanında muhalefetin politikaları belirleyecek. Çünkü AKP her şeyden önce iktidarda kalmaya 
ve bunun için kamuoyu ve seçmen desteğini korumaya çalışan bir siyasal parti. Muhalefet 
partileri neye karşı olduklarını ifade ediyorlar--ki bu demokrasinin gereği--ama ekonomik 
kalkınma ve adaletli bölüşüm, değişen dünyaya uyum sağlayan dış politika, daha demokratik 
yollardan korunan bir laiklik, Kürt Sorunsalı, yargı reformu, sivil siyasetin özerkleşmesi, veya 
ifade ve vicdan özgürlüğü gibi konularda topluma alternatif politikalar sunup kamuoyu 
oluşturmakta başarısızlar. Yerleşmiş demokrasi muhalefet partilerinin iktidara güvenmesini 



gerektirmiyor ama sağlam bir alternatif oluşturmalarını gerektiriyor. Demokrasi bir denge ve 
alternatifler rejimi ve demokratikleşme konusunda da birbirini dengeleyen projelere ihtiyaç 
var.  
 
Demokratikleşmenin evrensel standartları ve dinamikleri var ama farklı ülkelerde farklı 
patikalardan yol alacak ve farklı eşiklerden geçecektir. Türkiye’nin demokrasi macerasının ise 
bugünlerde bir “herkes için sivil kurumsal-hukuksal güvenceye geçiş” ve Özel’in de belirttiği 
gibi “çok partili bir proje olma” sınavından geçtiği söylenebilir.  
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